
 

Filmavond met Heemkundekring 
 

 

      
Myerle 

 
 

Films en foto’s uit de oude trommel 
 

Donderdag 10 december 2015 in Partycentrum Den Heuvel in Mierlo  

 

Foto- en filmpresentatie “Werken en wandelen in Mierlo”. 
 
Op donderdag 10 december houdt Heemkundekring Myerle haar jaarlijkse foto- en filmavond.  

Dit jaar zal “werken en wandelen in Mierlo” centraal staan. 

 

Met een film van autofabriek DAF laten we de opkomst en neergang zien van dit bedrijf. Veel 

Mierlonaren reisden dagelijks naar het bedrijf dat deels in Geldrop en deels in Eindhoven was en is 

gevestigd om daar hun dagelijks brood te verdienen. De film verschaft veel interessante informatie uit 

de tweede helft van de vorige eeuw. 

 

Na de pauze zal Rinie Weijts, de presentator van de avond, u meenemen tijdens een wandeling door 

Mierlo. Aan de hand van een kleine honderd foto’s en afbeeldingen zal hij tekst en uitleg geven van 

Mierlose personen, bedrijven en gebouwen waar al die mensen hun brood moesten verdienen. De 

grote diversiteit aan onderwerpen zal u daarbij verbazen. Veel gebouwen zult u zich herinneren en de 

personen die we te zien krijgen lijken nooit weg te zijn geweest.  

Een greep uit onderwerpen van de presentatie:  

Tweka, zigeuners, wevers, TV. toren, winkels,  

straatbeelden, Molenheide, Het Hoefijzer,  

motorcross, rampen en voorspoed.  

Behalve de beelden zijn het vooral ook de  

toelichting en anekdotes uit het verleden die de  

avond maken tot een avond die u niet mag missen. 

 

Iedereen is van harte welkom, de aanvang is  

20.00 uur, de zaal open om 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Presentatie ‘Het Brandevoort van weleer’ in ‘t Brandpunt. 

 

Rinie Weijts, bestuurslid van Heemkundekring Myerle zal op  

8 december een PowerPoint presentatie verzorgen over  

”het Brandevoort van weleer”. De presentatie schetst de  

geschiedenis van Brandevoort vanaf de IJzertijd tot heden.  

 

De presentator zal aan de hand van ± 135 foto’s en afbeeldingen de nodige tekst en uitleg 

geven. Na een korte inleiding over de vroegste periode en het ontstaan van de gehuchten met 

de namen Berenbroek, Kranenbroek, Stepekolk, Schutsboom e.a. neemt hij u tijdens deze  

                           presentatie op een aangename en verrassende wijze mee naar de ontginningen  

                           omstreeks het jaar 1800. Vervolgens komt het ontstaan van de landbouw en  

                           tuinbouw in het  gebied aan bod.    

                           Ook de nostalgie en bebouwing uit zijn jeugd, de mensen die er woonden en het  

                           aanleggen van de gasleiding van Slochteren naar Zuid-Europa, de hoogspannings-  

                           masten, archeologische vondsten, ontploffend oorlogstuig en het mooie    

                           landschap worden op deze avond niet vergeten.  

 

Kortom een interessante avond over onze woonomgeving die u niet  

mag missen.  

Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis. 

Dinsdagavond 8 december 2015, aanvang 20.00 uur  in  

Wijkhuis ’t Brandpunt, Biezenlaan 29, 5708 ZD in Helmond  

(Brandevoort).  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jaarprogramma 2016  
 

In de 1e helft van januari krijgt u ons Jaarprogramma.  

Wij starten onze activiteiten 2016 op 19 januari met een middag bezoek aan het klooster van de zusters 

Franciscanessen in Oirschot.  

De Zusters Franciscanessen hebben een museum ingericht. Hier herleeft de geschiedenis van de 

zusters, naast veel (oude) foto's zijn er ook tal van voorwerpen te zien die een belangrijke rol hebben 

gespeeld in het kloosterleven. De meeste Mierlonaren hebben ooit onderwijs genoten van deze zusters. 

Hetzij in het kleuteronderwijs, de lagere school toen die bij de zusters nog alleen voor meisjes was.  

Of sinds de jaren 60 toen het onderwijs algemeen gemengd werd.  

 

Op dinsdagavond 16 februari verzorgt Ton Spamer voor ons de lezing “Art Deco”.  

Leg deze datums nu al vast!  


